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Tollebeek, 11 april 2020

Beste lezer,

Voor u ligt jaarrekening over het verslagjaar 2019 met betrekking tot de Stichting Missie Gura.

1 Algemeen

1.1 Stichting
Stichting Missie Gura heeft ten doel: het ondersteunen van de plaatselijke christelijke gemeenten en
christenen om het evangelie bekend te maken onder de bewoners van Gura Humorului (Roemenië) en
omgeving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door projecten op te zetten in nauwe
samenwerking met de lokale christenen, christelijke gemeente(n) en organisaties. Daarnaast zal de
stichting ook samenwerken met internationale christelijke organisaties en stichtingen, die projecten
uitvoeren die de christelijke ontwikkeling en gezondheidssituatie van kinderen, jongeren en ouderen in
Gura Humorului (Roemenië) en omgeving verbeteren.

1.2 Kamer van Koophandel
De stichting staat onder nummer 68127200 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem-
en Flevoland. De stichting is officieel gevestigd in Tollebeek, Nederland.

1.3 ANBI
De Belastingdienst heeft middels een beschikking Stichting Missie Gura vanaf 21 februari 2017 aangemerkt
als Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarom is statutair bepaald dat bij vereffening een eventueel batig 
saldo zal worden besteed overeenkomst de doelstelling van de stichting of ten behoeve van een andere 
ANBI.

1.4 Bestuur
Het bestuur bestaat uit zes leden. De zes leden betreffen zes natuurlijke personen. Alle bestuursleden zijn
uitsluitend gezamenlijk bevoegd. In 2019 heeft een bestuurswijziging plaatsgevonden. Paul en Daphne
Wolters zijn afgetreden vanwege hun werkzaamheden ter plaatse in Roemenië.
Arjan Vaders heeft het voorzitterschap opgenomen en Marleen Jansen en André van Werven zijn op 16
juni 2019 toegetreden als algemeen bestuurslid. Het bestuur bestaat nu uit:

Arjan Vaders Voorzitter
Kees de Vries Penningmeester
Margreet Baak Secretaris
Arie de Vries Algemeen bestuurslid
Marleen Jansen Algemeen bestuurslid
André van Werven Algemeen bestuurslid

1.4 Beloningsbeleid
Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Ook worden geen leningen, voorschotten of garanties
verstrekt.

2 Bestuursverslag
Het bestuursverslag over 2019 zal op de website van de stichting ter inzage worden aangeboden.
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1 Staat van baten en lasten over 2019

BATEN
Giften en donaties ongelabeld 2.412€          785€           
Giften en donaties veldwerkers 11.346€        5.704€        
Inkomsten en giften Zomer VBC 9.312€          11.845€      
Inkomsten en giften Winter VBC -€              7.087€        
Giften en donaties huisvesting 871€             1.000€        
Financiële baten 0,4€              0,5€            

Totaal baten 23.941€        26.420€   

LASTEN
Algemene kosten 729€             259€           
Ondersteuning veldwerkers 8.261€          5.325€        
Bestedingen Zomer VBC 7.817€          10.224€      
Bestedingen Winter VBC -€              9.780€        
Bestedingen KBC 203€             1.954€        
Bestedingen huisvesting 4.396€          155€           
Bestedingen netwerkactiviteiten 1.577€          -€            
Financiële lasten 340€             182€           

Totaal lasten 23.322€        27.878€   

SALDO 619€             -1.458€   

Het batige saldo wordt op basis van de projectresultaten aan de respectievelijke bestemmingsfondsen
ten laste gelegd of toegevoegd. Voor het mutatieoverzicht van de bestemmingsfondsen verwijzen
we u naar de Toelichting op de balans per 31 december 2019 op pagina 11.

20182019
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2 Balans per 31 december 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 139€             -€            
Overlopende activa 610€             -€            
Liquide middelen 3.516€          3.335€        

Totaal activa 4.264€          3.335€     

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN 3.954€          3.335€        

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva 310€             -€            

Totaal passiva 4.264€          3.335€     

31 december 2019 31 december 2018
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3 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en zo veel mogelijk volgens 
de Richtlijnen voor fondsenwervende organisaties (RJ 650).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Omrekening van vreemde valuta's
Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers per balansdatum.
Koerswinsten en -verliezen worden in de staat van baten en lasten verwerkt als financiële baten resp.
financiële lasten. Transacties in vreemde valuta's gedurende de verslagperiode worden in de jaar-
rekening verwerkt tegen de koers die geldt op de datum van de transactie.

Resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit een kas en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde.
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4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

Giften en donaties ongelabeld
Ongelabelde giften en donaties particulieren 2.412€          785€        

Giften en donaties veldwerkers
Giften ten behoeve van Nederlandse veldwerkers 11.346€        5.595€        
Giften ten behoeve van Roemeense veldwerkers -€              109€           
Totaal 11.346€        5.704€     

In 2018 is een aanvang gemaakt met het structureel fondsenwerven ten behoeve van het ondersteunen
van Nederlandse en Roemeense veldwerkers. Dit betreffen nagenoeg geheel particuliere giften.

Inkomsten en giften Zomer VBC
Giften particulieren 1.857€          3.407€        
Eigen bijdrage medewerkers 3.600€          6.000€        
Inkomsten uit acties 3.856€          2.438€        
Totaal 9.312€          11.845€   

Inkomsten en giften Winter VBC
Giften particulieren -€              2.009€        
Eigen bijdrage medewerkers -€              4.650€        
Inkomsten uit acties -€              427€           
Totaal -€              7.087€     

In 2019 is besloten om geen Winter VBC te organiseren, maar de focus te gaan leggen op een regelmatige
KBC alsook de diverse netwerkactiviteiten t.b.v. het veldwerk en de huisvesting.

Giften en donaties huisvesting
Giften bedrijven en particulieren 871€             1.000€     

Financiële baten
Rentebaten 0,4€              0,5€         

Algemene kosten
Administratieve lasten 68€                45€              
Websitekosten 206€             206€           
Overige algemene kosten 454€             8€                
Totaal 729€             259€        

Ondersteuning veldwerkers
Uitgaven ten behoeve van Nederlandse veldwerkers 8.261€          5.217€        
Uitgaven ten behoeve van Roemeense veldwerkers -€              109€           
Totaal 8.261€          5.325€     

2019 2018
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Bestedingen Zomer VBC
Reis- en verblijfkosten 553€             762€           
Overnachtingen 3.512€          4.318€        
Eten en drinken 1.523€          2.919€        
Huur ruimten 512€             1.000€        
Materialen 1.378€          362€           
Promotie en werving 270€             567€           
Overige bestedingen 68€                296€           
Totaal 7.817€          10.224€   

Bestedingen Winter VBC
Reis- en verblijfkosten -€              3.320€        
Overnachtingen -€              3.508€        
Eten en drinken -€              1.939€        
Materialen -€              780€           
Promotie en werving -€              214€           
Overige bestedingen -€              19€              
Totaal -€              9.780€     

Bestedingen KBC
Reis- en verblijfkosten -€              248€           
Eten en drinken 146€             801€           
Huur ruimten -€              275€           
Materialen 58€                600€           
Overige bestedingen -€              30€              
Totaal 203€             1.954€     

In 2018 is een aanvang gemaakt het het opstarten van een periodieke KBC. Tegenover dit project staan
(nog) geen structurele inkomsten. In december 2019 is het project verder opgepakt.

Bestedingen huisvesting
Bijdrage gas, water, licht 1.082€          -€            
Bijdrage onderhoud 381€             -€            
Notariskosten 695€             155€           
Kleine aanschaffingen 52€                -€            
Overige huisvestingskosten 2.185€          -€            
Totaal 4.396€          155€        

Bestedingen netwerkactiviteiten
Reis- en verblijfkosten 952€             -€            
Overnachten 76€                -€            
Eten en drinken 207€             -€            
Huur ruimten 200€             -€            
Promotie en werving 141€             -€            
Totaal 1.577€          -€         

20182019
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Financiële lasten
Bankkosten 241€             116€           
Koersverschillen 95€                66€              
Betalingsverschillen 4€                  -€            
Totaal 340€             182€        

De wervingskosten in verhouding tot de baten over 2019 bedragen 1,1% (2018: 2,1%).

2019 2018
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5 Toelichting op de balans per 31 december 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Rekening-courant veldwerkers 139€             -€         

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen 610€             -€         

Liquide middelen

ING Betaalrekening 3.483€          1.823€        
ING Spaarrekening -€              1.500€        
Kassaldo 33€                12€              

Totaal 3.516€          3.335€     

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Mutatieoverzicht Beginsaldo Bestemming Toename Afname Eindsaldo
Bestemmingsfondsen veldwerkers 378€        500€             11.346€        -8.261€       3.963€     
Bestemmingsfonds huisvesting 845€        1.611€          871€             -4.396€       -1.069€   
Bestemmingsfondsen VBC's -2.316€   2.316€          9.312€          -8.020€       1.292€     
Overige reserves 4.427€     -4.427€         2.413€          -2.645€       -232€       
Totaal 3.335€     -€              23.941€        -23.322€    3.954€     

De jaarrekening over 2018 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 20 januari 2019 en de 
resultaatbestemming van deze bestuursvergadering is verwerkt onder 'bestemming'.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen 310€             -€         

31 december 2019 31 december 2018
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6 Ondertekening van de jaarrekening

Tollebeek, 11 april 2020

Het bestuur,

Arjan Vaders (voorzitter) Arie de Vries (algemeen bestuurslid)

[ digitaal ondertekend op bestuursvergadering dd. 11 april 2020 via Skype-meeting ]

Kees de Vries (penningmeester) Marleen Jansen (algemeen bestuurslid)

[ digitaal ondertekend op bestuursvergadering dd. 11 april 2020 via Skype-meeting ]

Margreet Baak (secretaris) André van Werven (algemeen bestuurslid)

[ digitaal ondertekend op bestuursvergadering dd. 11 april 2020 via Skype-meeting ]
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1 Statutaire bepalingen ten aanzien van het vermogen

Artikel 3
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a. schenkingen, erfstellingen en legaten;
b. subsidies en donaties;
c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. Inkomsten uit commerciële activiteiten als bedoeld in artikel 2 lid 3, dienen binnen redelijke termijn ten 
goede te komen aan het doel van de stichting.

Artikel 4
6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet bovenmatig 
vacatiegeld. Het bestuur kan en mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn
eigen vermogen betreft.

2 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die hier vermeld dienen te worden.
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